PROTOKOLL 1/20
MÖLLE BOULEKLUBBS ÅRSMÖTE
12 MARS 2020

1. Mötet öppnades av ordförande Susanne Nauckhoff .
2. Till ordförande för mötet valdes Susanne Nauckhoff och till sekreterare valdes Arne Rössel.
Gunilla Klang valdes att justera protokollet.
3. Kallelsen till mötet godkändes
4. Utskickad dagordning godkändes.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes av Susanne Nauckhoff och lades till handlingarna.
6. Resultat- och balansräkning för 2019 föredrogs av Gunilla Klang och godkändes.
Revisionsberättelsen upplästes av Arne Rössel och lades till handlingarna.
7. Styrelsen föreslog en ändring av stadgarna där det under § 7 moment d) står att medlemsavgift
för innevarande år ska fastställas. Ordet innevarande ersätts med nästkommande eftersom vid
årsmötet har många redan betalt årsavgiften för det innevarande verksamhetsåret.
8. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
9. Medlemsavgifterna fastställdes till oförändrade belopp för år 2021,
150 kronor för seniorer och 50 kronor för juniorer.
10. Budgeten för 2020 föredrogs av Gunilla Klang och godkändes.
Startavgiften vid tävlingar hålls oförändrad till 20 kronor per person.
11. Till klubbens ordförande på ett år valdes Susanne Nauckhoff.
12. Till styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag:
Gunilla Klang
Arne Rössel
Mårten Stenberg
Jan-Erik Persson
Christina Twengström

Omval
Omval
Omval
Omval
Nyval

2 år
1 år
2 år
1 år
2 år

Till suppleanter på 1 år valdes enligt valberedningens förslag:
Maud Lindstedt Gramer
Horst-Eckart Seidel

Nyval
Nyval

13. Valberedningens förslag till revisorer:
Revisor:
Revisorsuppleant:

Lennart Löfkvist
Christer Wallentin

omval 1 år
omval 1 år

14. Till ledamöter i valberedningen valdes:
Valberedningens sammankallande:
Valberedningens suppleant:

Jean Wagner
Jan-Olof Magnusson

omval 1 år
omval 1 år

15. Årets tävlingsprogram finns publicerat på hemsidan samt på anslagstavlan.
En tidigare tävlingsform ’Partävling Mixed’ introduceras på nytt.
Vid två tillfällen under året spelas denna tävlingsform.
16. Inga motioner har inkommit.
17. Utdelning av KM-medaljer:
Singel:
Dubbel:

Tony Delitala
Lena och Arne Rössel

18. Övriga frågor
Avgående styrelsemedlem Monica Bengtson tackades för sin fina insats under flera år av
Susanne Nauckhoff med ett fång penséer.
Efterlystes utbyte med andra bouleklubbar i trakten.
Informerades om vårt åtagande under sommaren med att vattna blommorna omkring
Stationshuset och att ansvara för grillens tändning under fyra torsdagar i juli.
19. Mötet avslutades och till kaffet serverades goda bullar och kakor.

Mölle som ovan
Justeras:

Arne Rössel
Sekreterare

Gunilla Klang

PROTOKOLL 1/19
MÖLLE BOULEKLUBBS ÅRSMÖTE
14 MARS 2019

1. Mötet öppnades av ordförande Susanne Nauckhoff .
2. Till ordförande för mötet valdes Susanne Nauckhoff och till sekreterare valdes Arne Rössel.
Maja Stenberg valdes att justera protokollet.
3. Kallelsen till mötet godkändes
4. Utskickad dagordning godkändes.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes av Susanne Nauckhoff och lades till handlingarna.
6. Resultat- och balansräkning för 2018 föredrogs av Monica Bengtsson och godkändes.
Revisionsberättelsen upplästes av Mårten Stenberg och lades till handlingarna.
7. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
8. Medlemsavgifterna fastställdes till oförändrade belopp för år 2020,
150 kronor för seniorer och 50 kronor för juniorer.
9. Budgeten för 2019 föredrogs av Monica Bengtsson och godkändes.
Startavgiften vid tävlingar hålls oförändrad till 20 kronor per person.
10. Till klubbens ordförande på ett år valdes Susanne Nauckhoff.
11. Till styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag:
Gunilla Klang
Arne Rössel
Mårten Stenberg
Jan-Erik Persson

Omval
Omval
Omval
Nyval

1 år
2 år
1 år
2 år

Till suppleant valdes enligt valberedningens förslag:
Monica Bengtsson

Omval 1 år

12. Valberedningens förslag till revisorer:
Revisor:
Revisorsuppleant:

Lennart Löfkvist
Christer Wallentin

omval 1 år
omval 1 år

13. Till ledamöter i valberedningen valdes:
Valberedningens sammankallande:
Valberedningens suppleant:

Jean Wagner
Jan-Olof Magnusson

omval 1 år
omval 1 år

14. Årets tävlingsprogram finns publicerat på hemsidan samt på stora anslagstavlan.
Arne Rössel presenterade en ny tävlingsform där klubbmästerskapet i Singel delas
upp i en dam- och en herrtävling. KM herrsingel spelas den 11 juli och KM damsingel
den 22 augusti.

15. Inga motioner har inkommit.

16. Utdelning av KM-medaljer:
Singel:
Dubbel:

Tony Delitala
Lena och Jörn Heiberg

17. Övriga frågor
Avgående Styrelsemedlem Birgitta Göransson tackades för sin fina insats under flera år av
Susanne Nauckhoff med en vacker blombukett. Även Per Naucklér hedrades med blommor
som tack för sin insats som s.k. sånganförare under flera år.
18. Mötet avslutades och till kaffet serverades prinsesstårtor dekorerade med Bouleklubbens
logotype.

Mölle som ovan
Justeras:

Arne Rössel
Sekreterare

Maja Stenberg

PROTOKOLL 1/18
MÖLLE BOULEKLUBBS ÅRSMÖTE
15 MARS 2018

1. Mötet öppnades av Birgitta Göransson i egenskap av vice ordförande eftersom Bo Hansson
blivit försenad.
2. Till ordförande för mötet valdes Birgitta Göransson och till sekreterare valdes Arne Rössel.
Gunilla Klang valdes att justera protokollet.
3. Kallelsen till mötet godkändes
4. Utskickad dagordning godkändes.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes av Monica Bengtsson och lades till handlingarna.
6. Resultat- och balansräkning för 2017 föredrogs av Gunilla Klang och godkändes.
Revisionsberättelsen upplästes av Mårten Stenberg och lades till handlingarna.
7. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
8. Medlemsavgifterna fastställdes till oförändrade belopp för år 2019,
150 kronor för seniorer och 50 kronor för juniorer.
9. Budgeten för 2018 föredrogs av Gunilla Klang och godkändes.
Startavgiften vid tävlingar hålls oförändrad till 20 kronor per person.
10. Till klubbens ordförande på ett år valdes Susanne Nauckhoff.
11. Till styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag med omval för samtliga:
Gunilla Klang
Arne Rössel
Mårten Stenberg
Birgitta Göransson

kvarstår 1 år
kvarstår 1 år
kvarstår 1 år
kvarstår 2 år

Till suppleant valdes enligt valberedningens förslag:
Monica Bengtsson

omval 1 år

12. Valberedningens förslag till revisorer:
Revisor:
Revisorsuppleant:

Lennart Löfkvist
Christer Wallentin

omval 1 år
omval 1 år

13. Till ledamöter i valberedningen valdes:
Valberedningens sammankallande:
Valberedningens suppleant:

Jean Wagner
Jan-Olof Magnusson

omval 1 år
omval 1 år

14. Årets tävlingsprogram finns publicerat på hemsidan samt på stora anslagstavlan.
15. Inga motioner har inkommit.
16. Utdelning av KM-medaljer:
Singel:
Dubbel:

Arne Rössel
Jan-Erik Persson och Arne Rössel

17. Övriga frågor
Avgående ordföranden Bo Hansson tackades för sin fina insats under flera år av
Monica Bengtsson. Monica överlämnade en uppskattad gåva i form av tre exklusiva
flaskor vin och gav också en utförlig beskrivning av druvsort och odlingsplats.

Mölle som ovan
Justeras:

Arne Rössel
Sekreterare

Gunilla Klang

PROTOKOLL 1/17
MÖLLE BOULEKLUBBS ÅRSMÖTE
16 MARS 2017

1. Mötet öppnades av Bo Hansson.
2. Till ordförande för mötet valdes Bo Hansson och till sekreterare valdes Arne Rössel.
Jan-Erik Persson valdes att justera protokollet.
3. Kallelsen till mötet godkändes
4. Utskickad dagordning godkändes.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse genomgicks av Bo Hansson och lades till handlingarna.
6. Resultat- och balansräkning för 2016 föredrogs av Gunilla Klang och godkändes.
Revisionsberättelsen upplästes av Bosse Hansson och lades till handlingarna.
7. Stämman beviljade styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
8.Medlemsavgiften fastställdes till oförändrat belopp för nästkommande år 2018
dvs.150 kronor för seniorer och 50 kronor för juniorer.
9. Budgeten för 2017 föredrogs av Gunilla Klang och godkändes.
Startavgiften vid tävlingar hålles oförändrad till 20 kronor per person.
10. Till klubbens ordförande på ett år omvaldes Bo Hansson.
11. Till styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag med omval för samtliga:
Gunilla Klang
Arne Rössel
Mårten Stenberg
Birgitta Göransson

kvarstår
kvarstår
kvarstår
kvarstår

2 år
2 år
2 år
1 år

Till suppleant valdes enligt valberedningens förslag:
Monica Bengtsson omval 1 år
12. Valberedningens förslag till revisorer:
Revisor:
Revisorsuppleant:

Lennart Löfkvist
Christer Wallentin

13. Till ledamöter i valberedningen valdes:

omval 1 år
omval 1 år

Valberedningens sammankallande: Jean Wagner
omval 1 år
Valberedningens suppleant:
Jan-Olof Magnusson omval 1 år

14. Årets tävlingsprogram finns publicerat på hemsidan samt på stora anslagstavlan.
Särskild teknikträning (skytte, precision) sker på prov i anslutning till ordinarie
träning på torsdagar.
15. Inga motioner har inkommit.
16. Utdelning av KM-medaljer:
Singel:
Dubbel:

Arne Rössel
Bobs Svensson och Arne Rössel

17. Övriga frågor
Boulestegen gavs en nystart genom att helt lottas om. Det nya utgångsläget finns på
hemsidan och på stora anslagstavlan.

Mölle som ovan
Justeras:

Arne Rössel
Sekreterare

Jan-Erik Persson

PROTOKOLL 1/16
MÖLLE BOULEKLUBBS ÅRSMÖTE
16 MARS 2016

1. Mötet öppnades av Bo Hansson.
2. Till ordförande för mötet valdes Bo Hansson och till sekreterare valdes Arne Rössel.
Stina Persson och Ronny Klang valdes till att justera protokollet.
3. Kallelsen till mötet godkändes
4. Utskickad dagordning godkändes.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse genomgicks av Bo Hansson och lades till handlingarna.
6. Resultat- och balansräkning för 2015 föredrogs av Gunilla Klang och godkändes.
Revisionsberättelsen upplästes av Mårten Stenberg och lades till handlingarna.
7. Stämman beviljade styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
8. Medlemsavgiften fastställdes till oförändrat belopp för innevarande och nästkommande år dvs.
150 kronor för seniorer och 50 kronor för juniorer.
9. Budgeten för 2016 föredrogs av Gunilla Klang och godkändes.
Påpekades att startavgiften vid tävlingar ändras från 30 till 20 kronor.
10. Till klubbens ordförande på ett år omvaldes Bo Hansson.
11. Till styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag:
Gunilla Klang
Arne Rössel
Mårten Stenberg
Birgitta Göransson

kvarstår
kvarstår
kvarstår
nyval

1 år
1 år
1 år
2 år

Till suppleant valdes enligt valberedningens förslag:
Monica Bengtsson omval

1 år

Avgående ledamot: Gunilla Bunke

12. Valberedningens förslag till revisorer:
Revisor:
Lennart Löfkvist
Revisorsuppleant: Christer Wallentin

omval 1 år
omval 1 år

13. Till ledamöter i valberedningen valdes:
Valberedningens sammankallande: Jean Wagner
omval 1 år
Valberedningens suppleant:
Jan-Olof Magnusson nyval 1 år

14. Övriga frågor:
a ) Susanne Nauckhoff berättade om den stödjande verksamhet som bl.a. medlemmar i Bouleföreningen hjälpt till med för de asylsökande flyktingarna boende i Brunnby.
Frågan om de asylsökandes fortsatta deltagande vid föreningens träningstillfällen diskuterades.
Man fastslog att onsdagar var den bästa dagen och att antalet begränsas till max 8 personer.
b) Utdelning av KM-medaljer:
Trippel
Dubbel:
Singel:

Ann Rössel, Lennart Rössel och Björn Twengström
Eva-Lena och Bobs Svensson
Lars Cronberg

c) Avtackning:
Gunilla Bunke mottog blommor och vin och Bo Hansson poängterade det mycket förtjänstfulla
arbete som Gunilla utfört under många år i styrelsen.
d) Inga motioner var inlämnade.
e) Spelnyheter 2016:
Klubbmästerskap i trippel stryks på grund av för få anmälda lag.
Ingen omlottning sker vid tävling när spelare lottas till samma motståndare.
På förslag från Lena Heiberg införs ett nytt träningstillfälle, måndagar 14.00
Denna tidpunkt kan också passa bra för t.ex. matcher på Boulestegen.
15. Mötet avslutades

Mölle som ovan
Justeras:

Arne Rössel
Sekreterare

Stina Persson

Ronny Klang

PROTOKOLL 2/15
MÖLLE BOULEKLUBBS ÅRSMÖTE
31 MARS 2015
Närvarande 34 st medlemmar enligt närvaroförteckning.
1.
Mötet öppnades av Gunnar Edström.
2.
Till ordförande för mötet valdes Gunnar Edström och till sekreterare valdes Gunilla Klang.
Christer Wallentin valdes till att justera protokollet.
3.
Kallelsen till mötet godkändes
4.
Utskickad dagordning godkändes.
5.
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Gunilla Bunke och godkändes.
6.
Utdelad ekonomisk redovisning för 2014 föredrogs av föreningens kassör Gunilla Klang och
godkändes. Revisionsberättelsen föredrogs också av Gunilla och godkändes.
7.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
8.
Medlemsavgiften för 2015 fastställdes oförändrad till 150:- för seniorer och 50:- för juniorer.
9.
Budgeten för 2015 föredrogs av Gunilla och godkändes.
10.
Till klubbens nye ordförande på ett år valdes Bosse Hansson.
11.
Till styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag:
Gunilla Bunke
Gunilla Klang
Arne Rössel
Mårten Stenberg

kvarstår
omval
nyval
omval

1år
2 år
2 år
2 år

Till suppleant valdes enligt valberedningens förslag:
Monica Bengtson
nyval
1 år
Avgående ledamöter: Gunnar Edström och John Albertsen
12.
Revisor:
Revisorsuppleant:

Lennart Löfqvist
Christer Wallentin

omval 1 år
omval 1 år

13.
Till ledamöter i valberedningen valdes:
Valberedningens sammankallande: Jean Wagner
Valberedningens suppleant:
Jan-Erik Persson

nyval 1 år
nyval 1 år

14.
På Christer Wallentins förslag väljs Gunnar Edström till hedersmedlem/hedersordförande i klubben.
15.
Övriga frågor:
a) Utdelning av KM-medaljer:
Trippel
Dubbel:
Singel:

Lena Rössel, Arne Rössel och Nils Blom
Bosse Hansson och Gert Svensson
Bosse Hansson

b) Avtackning:
Gunnar Edström avtackades av den nyvalde ordföranden Bosse Hansson, som framhöll Gunnars
stora engagemang för klubben och dess medlemmar.
John Abertsen var ej närvarande, så han kommer att avtackas vid ett senare tillfälle.
c)
Till Gunnars ära framförde Per Nauclér Triumfmarschen ur Aida på muntrumpet.

Mölle som ovan
Justeras

Gunilla Klang
Sekreterare

Christer Wallentin

PROTOKOLL 2/14
MÖLLE BOULEKLUBBS ÅRSMÖTE
28 MARS 2014

Närvarande 28 st medlemmar enligt närvaroförteckning.
1.
Mötet öppnades av Gunnar Edström.
2.
Till ordförande för mötet valdes Gunnar som också utsågs att föra protokollet. Till justerare
valdes Eva-Lena Svensson
3.
Kallelsen till mötet godkändes.
4.
Utskickad dagordning godkändes.
5.
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Gunilla Bunke och godkändes.
6.
Utdelad ekonomisk redovisning för 2013 liksom budget för 2014 föredrogs av föreningens
kassör Christer Wallentin och godkändes. Revisionsberättelsen föredrogs också av Christer
och godkändes.
7.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
8.
Medlemsavgiften för 2014 fastställdes oförändrad till 150:- för seniorer och 50:- för juniorer.
9.
Till klubbens ordförande på ett år valdes Gunnar Edström enligt valberedningens förslag.
10.
Till styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag:
John Albertsen
Gunilla Klang
Gunilla Bunke
Bosse Hansson

kvarstår
kvarstår
omval
nyval

1 år
1 år
2 år
2 år

Till suppleant valdes enligt valberedningens förslag:
Mårten Stenberg

nyval

1 år

Avgående ledamot Christer Wallentin och avgående suppleant Margit Starfelt.

11.
Till revisor omvaldes Lennart Löfkvist och till suppleant Christer Wallentin.
12.
Till ledamöter i valberedningen omvaldes Jan-Erik Persson, sammankallande, och till
suppleant Jean Wagner
13.
Inga motioner förelåg.
14.
Mötet avslutades.

Vid protokollet dag som ovan

Gunnar Edström

Justeras:

Eva-Lena Svensson

Efter mötet:
Margit och Christer avtackades med blommor för sina uppskattade insatser för klubben under
flera år.
Protokoll från årsmötet jämte tävlingsprogram sänds ut till samtliga och anslås även på stora
tavlan vid banorna.
KM-tecknen för 2013 delades ut.
Under Mölledagen lördag den 26 juli har föreningarna i Mölle möjlighet att deltaga med
loppis vars resultat tillfaller resp klubb. Styrelsen och årsmötet anser detta vara ett trevligt
inslag och Gunnar vädjade om att medlemmarnas eventuella loppisprylar prioriteras för Mölle
Boulklubb.
Anmälningsavgiften för tävling ändras från 20 till 30 kronor.
Träningen börjar på tisdag 1 april 10.00, onsdag 10.00 och torsdag 16.00 (från 1 okt 14.00).
Klubbens 25-årsjubileum inträffar fredag 15 augusti. Mer om jubileumsprogrammet senare.

PROTOKOLL 2/13
MÖLLE BOULEKLUBBS ÅRSMÖTE
27 MARS 2013

Närvarande 34 st medlemmar enligt närvaroförteckning.

1.
Mötet öppnades av Gunnar Edström
2.
Till ordförande för mötet valdes Gunnar som också utsågs att föra protokollet och till justerare
valdes Bertil Berg.
3.
Kallelsen till mötet godkändes.
4.
Utsänd dagordning godkändes med tillägget att punkt 14 (styrelsens motion om ändrad årsavgift) flyttades för genomgång innan punkt 8.
5.
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Gunilla Bunke och godkändes.
6.
Årsredovisningen för 2012 liksom revisionsberättelsen föredrogs av Christer Wallentin och
båda godkändes av mötet.
7.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
14.
Styrelsens motion betr förhöjd årsavgift från 100:- till 150:- godkändes.
8.
Årsavgiften fastställdes således till 150:9.
Budget för 2013 föredrogs av Christer och godkändes.
10.
Till ordförande på en tid av ett år valdes Gunnar Edström

11.
Följande ledamöter valdes enligt valberedningens förslag:
Christer Wallentin valdes föregående år på två år och kvarstår i ett år.
Gunilla Bunke
omval
2 år
John Albertsen
omval
2 år
Gunilla Klang
nyval
2 år
Ann-Kari Zenkert avsagt sig omval,
Till styrelsesuppleant omvaldes Margit Starfelt.
12.
Till revisor omvaldes Lennart Löfkvist och till suppleant Jeanette Rylander.
13.
Till ledamöter i valberedningen valdes Jan-Erik Persson (sammankallande) och Torsten
Starfelt.
14.
Inga inkomna motioner än den av styrelsen lagda.
15.
Övrigt
KM-tecknen för 2012 utdelades
Trippel
- Ann, Lennart och Arne Rössel
Dubbel
- Bobs Svensson och Torsten Starfelt
Singel
- Gunnar Edström
Tävlingsprogrammet för 2013 presenterades med tillägget att andra spelformer kommer att
presenteras under säsongen.
Trycktes på att träningstiderna är lagda till tisdag och onsdag kl 10.00 och torsdag 16.00. Från
och med 1 oktober ändras torsdag till 10.00.
Årsmötet avslutades

Vid protokollet dag som ovan

Gunnar Edström

Justeras:

Bertil Berg

[Skriv text]
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PROTOKOLL 3/12
MÖLLE BOULEKLUBBS ÅRSMÖTE
23 MARS 2012

Närvarande 33 st medlemmar enligt närvaroförteckning.
1.
Mötet öppnades av Gunnar Edström.
2.
Till ordförande för mötet valdes Gunnar som också utsågs att föra protokollet. Till justerare
valdes Björn Twengström.
3.
Kallelsen till mötet godkändes.
4.
Utskickad dagordning godkändes.
5.
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Eva-Lena Svensson och godkändes.
6.
Utdelad ekonomisk redovisning liksom budget för 2012 föredrogs av föreningens kassör
Christer Wallentin och godkändes. Revisionsberättelsen föredrogs också av Christer och
godkändes.
7.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
8.
Medlemsavgiften för 2012 fastställdes oförändrad till 100:- för seniorer och 50:- för juniorer.
9.
Till klubbens ordförande på ett år valdes Gunnar Edström enligt valberedningens förslag.
10.
Till styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag:
Gunilla Bunke
nyval
2 år
Ann-Kari Zenkert
omval
1 år
Christer Wallentin
omval
2 år
John Albertsen
omval
1 år
Till styrelsesuppleant valdes enligt valberedningens förslag:
Margit Starfelt
omval
1 år

[Skriv text]
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11.
Till revisor omvaldes Lennart Löfkvist och till suppleant Jeanette Rylander.
12.
Till ledamöter i valberedningen omvaldes Torsten Starfelt, sammankallande, och Donald
Rylander.
13.
Inkomna motioner.
Av styrelsen lagd motion beträffande ändring av stadgarna lästes upp och godkändes.
Årsmötet avslutades.

Vid protokollet dag som ovan

Gunnar Edström

Justeras:

Efter mötet:
Avgående ledamoten Eva-Lena Svensson avtackades med blomstercheck för sina uppskattade
insatser under flera år.
Efter mötet antogs av styrelsen föreslaget tävlingsprogram, träningstider och minsta antalet
deltagare för tävlings genomförande. KM skall emellertid enligt praxis om möjligt alltid
genomföras vilket kan innebära färre deltagare än tolv men ansträngningar skall göras för att
nå upp till representativt antal spelare. Vid otjänlig väderlek kan KM flyttas.
Protokoll från årsmötet jämte tävlingsprogram sänds ut till samtliga och anslås även på stora
tavlan vid banorna.
KM-tecknen för 2011 delades ut.
Årsmötet biföll styrelsens förslag om att anordna Loppis den 16 juni.
Ett stort tack riktades till Ragna Wallentin som bidrog med nybakat kaffebröd.

PROTOKOLL 2/11
MÖLLE BOULEKLUBBS ÅRSMÖTE
25 MARS 2011

Närvarande 22 st medlemmar enligt närvaroförteckning.
1.
Mötet öppnades av Gunnar Edström som utlyste en tyst stund för att hedra de medlemmar
som avlidit sedan förra årsmötet: Olle Könsberg, Owe Wiebert och Bertil Norin.
2.
Till ordförande för mötet valdes Gunnar som också utsågs att föra protokollet. Till justerare
valdes Karin Bolin.
3.
Kallelsen till mötet godkändes.
4.
Utskickad dagordning godkändes.
5.
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Eva-Lena Svensson och godkändes.
6.
Utdelad ekonomisk redovisning föredrogs av föreningens kassör Christer Wallentin och
godkändes. Revisionsberättelsen lästes upp av föreningens revisorssuppleant Jeanette Rylander och godkändes.
7.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
8.
Medlemsavgiften för 2011 fastställdes oförändrad till 100:- för seniorer och 50:- för juniorer.
9.
Till klubbens ordförande på ett år valdes Gunnar Edström enligt valberedningens förslag.
10.
Till styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag:
Eva-Lena Svensson
omval
1 år (vald 2010 på 2 år)
Ann-Kari Zenkert
nyval
2 år
Christer Wallentin
omval
1 år (vald 2010 på 2 år)
John Albertsen
nyval
2 år
Till styrelsesuppleant valdes enligt valberedningens förslag:
Margit Starfelt
omval
1 år

11.
Till revisor omvaldes Lennart Löfkvist och till suppleant Jeanette Rylander.
12.
Till ledamöter i valberedningen omvaldes Torsten Starfelt, sammankallande, och Donald
Rylander.
13.
Inga inkomna motioner.
Årsmötet avslutades.

Vid protokollet dag som ovan

Gunnar Edström

Justeras:

Karin Bolin

Efter mötet antogs av styrelsen föreslaget tävlingsprogram, träningstider och minsta antalet
deltagare för tävlings genomförande. KM skall emellertid enligt praxis om möjligt alltid
genomföras vilket kan innebära färre deltagare än tolv men ansträngningar skall göras för att
nå upp till representativt antal spelare. Vid otjänlig väderlek kan KM flyttas.
Christer informerade om klubbens hemsida som beräknas vara färdigställd inom ett fåtal
veckor.
Två nya skyltar har genom Jan-Olof Magnussons och Christers försorg färdigställts och sätts
inom kort upp vid banan.
Protokoll från årsmötet jämte tävlingsprogram sänds ut till samtliga och anslås även på stora
tavlan vid banorna.
Avgående ledamöterna Bertil Berg och Donald Rylander avtackades med blommor.
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Närvarande 33 st medlemmar enligt närvaroförteckning.
1.
Mötet öppnades av Gunnar som utlyste en tyst minut för våra under 2009/2010 avlidna
medlemmar: Nils-Erik Broden, Olof Adler och Bengt Hindman.
2.
Till ordförande för mötet valdes Gunnar som också utsågs att föra protokollet. Till justerare
valdes Charlie Swensson.
3.
Kallelsen till årsmötet godkändes.
4.
Utskickad dagordning godkändes.

5.
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes.

6.
Utdelad ekonomisk redovisning godkändes. Revisionsberättelsen, som lästes upp av klubbens
revisorssuppleant Jeanette, godkändes.
7.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

8.
Medlemsavgiften för år 2010 fastställdes oförändrad till 100:- för senior och 50:- för junior.
9.
Till klubbens ordförande på ett år valdes Gunnar enligt valberedningens förslag,
10.
Till styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag:
Eva-Lena Svensson
omval 2 år
Bertil Berg
omval 1 år
Donald Rylander
omval 1 år
Christer Wallentin
nyval 2 år
Till styrelsesuppleant valdes enligt valberedningens förslag:
Margit Starfelt
omval 1 år

11.

Till revisor omvaldes Lennart Löfkvist och till suppleant omvaldes Jeanette.
12.
Till ledamöter i valberedningen omvaldes Torsten, sammankallande, och K-G.
13.
Inga inkomna motioner.
Kjell Larsson avtackades med blommor och hedersdiplom för sin mångåriga insats i klubbens
styrelse.
Årsmötet avslutades.

Vid protokollet dag som ovan

Gunnar Edström

Justeras:

Charlie Swensson

Efter mötet antogs av styrelsen föreslaget tävlingsprogram, träningstider och minsta antalet
deltagare för tävlings genomförande. Protokoll och tävlingsprogram sänds ut till samtliga och
anslås på stora tavlan vid banorna.

